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     ภาวะราคาอสังหาริมทรัพย์และท่ีอยู่อาศัยตกวูบในอิสราเอล 
 

จากรายงานด้านเสถียรภาพทางด้านการเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2017 ของธนาคาร
แห่งชาติรัฐอิสราเอล แสดงให้เห็นว่ามจ านวนสินเชื่อมากกว่าร้อยละ 50 ของรัฐอิสราเอลอยู่ในภาคธุรกิจ
การสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย โดยสัดส่วนของการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างอาคาร บ้านและที่อยู่อาศัย และภาคอสังหาริมทรัพย์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37 ในปี 2008 
มาเป็นร้อย 52 ในปี 2016 ถึงแม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนปริมาณการให้สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจะถือว่าลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา  

ธนาคารแห่งชาติรัฐอิสราเอลให้ความเห็นว่าระบบเศรษฐกิจของอิสราเอลยังอยู่ในภาวะการมี
เสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยความเสี่ยงสูงสุดซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจขออิสราเอลมาจาก
ภาคการเงินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของราคาบ้าน
และที่อยู่อาศัยในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา อาจช่วยบรรเทาภาวะความเสี่ยงดังกล่าวได้ถ้ามีสภาวการณ์
ทางด้านราคาของอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอล ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าตัวแปรทางด้านสถาบันการเงินและภาค
ครัวเรือนของรัฐอิสราเอลเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่อยู่อาศัยลดลงในแนวดิ่ง
อย่างมาก และเป็นที่น่าจับตามองว่าการลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์อิสราเอล ถ้าภาคครัวเรือนไม่
สามารถช าระหนี้ให้ธนาคารพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง และการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ภาคครัวเรือนซื้อมาได้ใน
ราคาต่ าจะไม่สามารถหักกลบลบหนี้ของธนาคารพาณิชย์ได้หมด ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าหนี้สินดังกล่าวสามารถถูก 

ช าระได้หมดและธนาคารพาณิชย์สามารถได้รับเงินจากการช าระหนี้ของภาคครัวเรือน แต่ภาคครัวเรือนจะไม่
เหลือเงินจ านวนเพียงพอที่จะสามารถน าไปซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ได้ถึงแม้จะมีราคาลดลงก็ตาม ทั้งนี้ จากบท
วิเคราะห์ของปัจจัยความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของอิสราเอลซึ่งจัดท าโดยธนาคารแห่งชาติรัฐอิสราเอลได้
ระบุชัดเจนเพ่ิมเติมว่าภาคสถาบันทางการเงินและภาคครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักในการท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ภาวะราคาตกต่ าอย่างมีนัยส าคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากภาคครัวเรือนจะไม่อ่อนไหวมากต่อการ
เพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระดับเพียงเล็กน้อยเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราการว่างงานใน
ประเทศ 
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ยกตัวอย่างเช่น ถ้าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจ านวน 300 เชคเกล จากผลของการเพ่ิมขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย ภาวการณ์เช่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบท าให้ภาคครัวเรือนอยู่ในความไม่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้ามี
การตกงานของคนใดคนหนึ่งในภาคครัวเรือน จะท าให้ครัวเรือนดังกล่าวอยู่ในความไม่มีเสถียรภาพได้มาก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ภาวะราคาบ้านและที่อยู่อาศัยของอิสราเอลตกต่ าในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่น าไปสู่สภาวะฟองสบู่ภาค
อสังหาริมทรัพย์แตกถ้ามีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่าน
มาดัชนีราคาบ้าน (House Price Index) ในเดือนเมษายนอยู่ในระดับ 406.10 เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ใน
ระดับ 402.2 และภาวะราคาบ้านและท่ีอยู่อาศัยของอิสราเอลตกต่ าดังกล่าวอาจเป็นการปรับลดของระดับราคาเข้า
สู่ระดับราคาปกติเนื่องจากท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2014 ราคาบ้านและที่อยู่อาศัยของรัฐอิสราเอลมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าราคาปกตเิกือบร้อยละ 25 ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีนโยบายการเพิ่มขยายจ านวนการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย
กว่า 2,500 หลัง ในช่วงเดือนมกราคม 2017 ที่ผ่านมา โดยประเทศไทยอาจมองเป็นโอกาสส าหรับการส่งออก
สินค้าเก่ียวกับอาคารและที่อยู่อาศัย หรือสินค้าก่อสร้างไปยังรัฐอิสราเอล เช่น เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้า
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งห้อง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยในปี 2560 (ม.ค. – พ.ค.) ประเทศไทยส่งออกสินค้า
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 29.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 4.64 ล้านเหรียญ 
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สหรัฐฯ และส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ มูลค่า 15.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอาจพิจารณาจัดกิจกรรมหาลู่ทางและ
ขยายการค้าระหว่างกันโดยน าผู้ประกอบการ/นักธุรกิจของอิสราเอลมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของไทยเพ่ือสร้าง 
awareness และ recognition ในสินค้าของไทยซึ่งคุณภาพดี มีนวัตกรรม ดีไซน์ทันสมัย และราคาสมเหตุผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  30/06/60 
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